
Zápis z komise marketingu a komunikace ze dne 24. 9. 2015 

Přítomni: Jaroslav Miklík, Filip Šustr, Michal Šimo, Jan Šustr 

Omluveni: Luděk Lopour, Jiří Mühlfait, Petr Staněk 

Hosté: Miloš Sláma, Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil, Josef Klement 

V úvodu se ujal slova Zdeněk Navrátil a popsal problematiku billboardu u Zelené hory, kvůli kterému byl 

přizván také host Miloš Sláma. Pan Sláma následně prezentoval připravený návrh billboradu, který 

zpracoval.  

Starosta města vyzval členy komise k diskuzi. 

Michal Šimo vyslovil názor, že při tomto rozvržení plakátu lákáme návštěvníka spíše do oblasti Zámku, ne 

do centra města. V případě, že by byl plakát umístěn pouze v zámku, spatřuje v tomto provedení slabiny. 

Je třeba lákat turisty do centra, není vhodné volit pouze textovou formu, ale zpracovat "lákadla" také 

graficky. U billboardu v zámku by se zaměřil více na prezentaci centra města. Proti formě předloženého 

návrhu nemá p. Šimo námitek. 

Zdeněk Navrátil připomněl, že plakát by měl být použitý na více místech ve městě, ne jen pouze u 

parkoviště. Byl by víceúčelový a sloužil by také jako reklamní předmět města. (plakáty, pohlednice, obraz, 

dárek, billboardy po městě) 

Miloš Sláma připomněl, že není důležité, kde památka stojí, ale co je to za památku.  

Martin Mrkos zdůraznil nutnost využívat políčka ve vizuálu individuálně, lákat turisty na veškerá lákadla 

ve městě a připomněl důležitost jednotnosti vizuálu a propagace města. Je třeba postupovat koncepčně. 

Zdeněk Navrátil se přiklání k jednotnému vizuálu billboardu s variabilními políčky a různou možností 

použití.  

Miloš Sláma zdůraznil, že není nutné modifikovat billboard pro jednotlivé skupiny turistů.  

Michal Šimo doplnil, že pokud děláme jednotný vizuál, který láká do města je tato varianta v pořádku, 

pokud chceme natáhnout lidi do centra je třeba jinou formou. 

Miloš Sláma postrádá v bazilice informace o městě, navrhuje prohloubit spolupráci se zámkem. 

Informovat turistu z více stran. 

Zdeněk Navrátil shrnul předložený vizuál, jako univerzální materiál, použitelný na několika místech ve 

městě. Připustil, že je možné upustit od verze, která by marketingově zvala do města.   

Nikola Adlerová navrhla využít grafiku ve spojení s informacemi - pracovat s vizuálem a textem. Využívat 

jednotnou grafiku pro užití ve více formách. (pohlednice, plakáty, propagace města) 

Jan Šustr souhlasil s myšlenkou nezasahovat do ztvárnění billboardu. Doplit tabuli další grafikou. 



Zvolený vizuál by mohl být vodící linkou pro ucelenou prezentaci města.  

Michal Šimo - předal databázi kontaktů mediální koordinátorce. 

Úkoly: 

Zajistit logo hvězdy - Adlerová, Košťál - zaslat p. Slámovy – splněno  

P. Sláma zašle cenovou nabídku – čekáme na ni, měl by zaslat do konce října 

Členové komise se písemně vyjádří k počtu a naplnění okének na billboardu - Budou vyzváni emailem. 

Jaké památky propagovat. – Nakonec se této otázce věnovala skupina pracovníků na MěÚ 

Příští komise se budou zabývat destinační agenturou koruna Vysočiny. 

Pro příští komisi je platný zápis a úkoly z komise ze dne 19. 8. 2015 

Komise požaduje po vedení města návrh zmapování vycházkových okruhů kolem Žďáru a dokument s 

informacemi o orientačním systému ve městě. 

 

Další termín další komise: 20. 10. 16:00  

 

Zapsala: Adlerová 


